GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE
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1.
1.1
1.2

1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

VOORWERP
HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE www.healthstim.be VAN HET BEDRIJF Healthstim IS
ONDERWORPEN AAN DE VOORAFGAANDELIJKE AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN,
ZOALS HIERONDER BEPAALD.
DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIERNA DE ‘VOORWAARDEN’) REGELEN HET GEBRUIK VAN
DE WEBSITE www.healthstim.be, DE INHOUD (ZOALS TEKSTEN, INFORMATIE, SOFTWARE,
AFBEELDINGEN OF FOTO’S) DIE HET BEDRIJF Healthstim EN ZIJN FILIALEN (GEZAMENLIJK
‘Healthstim’ GENOEMD) OP DE SITE TER BESCHIKKING STELLEN (GEZAMENLIJK HET
‘MATERIAAL’ GENOEMD), EVENALS DE DIENSTEN (‘DIENSTEN’) DIE DOOR Healthstim
HIERDOOR KUNNEN WORDEN GELEVERD.
DE SITE www.healthstim.be, HET MATERIAAL EN DE DIENSTEN WORDEN HIERNA DE
‘WEBSITE’ OF DE ‘SITE’ OF www.healthstim.be GENOEMD.
ALGEMEEN
Healthstim Freelance (OLAF EYER), KBO-nr. BE 0677.652.490, met maatschappelijke zetel te
Steijenhoflaan 17,
3130
Betekom,
BELGIUM
(tel:
+32
(475)
724637;
mail:
olafeyer@icloud.com) is eigenaar van de website.
De website is strikt voorbehouden voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik door
de gebruiker.
Het is ten strengste verboden de website te gebruiken voor enig ander doeleinde, voornamelijk
voor hergebruik op een andere site die niet toebehoort aan Healthstim of, over het algemeen,
in een informaticaomgeving die niet toebehoort aan Healthstim.
Bovendien, en over het algemeen, is het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren,
wijzigen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren of verspreiden van de website formeel verboden.
Elk ongeoorloofd gebruik van de website www.healthstim.be is een schending van deze
Voorwaarden en kan een schending van de wetten op het auteursrecht en de handelsmerken
en van andere wetten, zoals de wetgeving inzake octrooien, zijn.
Healthstim vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de schending van de wetgeving
inzake intellectuele eigendom (auteursrecht, merken, octrooien, …) niet alleen een
burgerrechtelijke fout vormt waardoor de dader van de feiten kan worden blootgesteld aan het
herstellen van de schade veroorzaakt aan Healthstim, maar ook, in de meeste lidstaten van de
OESO, als een strafrechtelijk beteugelde inbreuk beschouwd wordt.
Healthstim hanteert een beleid waarbij een strafrechtelijke klacht wordt ingediend tegen
degenen die zijn intellectuele eigendom schenden.

3.
3.1

VERTROUWELIJKE INFORMATIE
‘Vertrouwelijke Informatie’ verwijst naar informatie of documenten die door de Website
verzameld zijn. Niettemin omvatten de Vertrouwelijke Informatie niet, of zullen niet omvatten,
naargelang het geval: de informatie of documenten die (i) algemeen en openbaar waren op de
datum van openbaarmaking; (ii) algemeen en openbaar gekend worden na de datum van
openbaarmaking, anders dan als gevolg van een daad of een nalatigheid vanwege de Partij die
de informatie of documenten ontvangt; (iii) door de Partij die de informatie of documenten
ontvangt wettelijk gekend waren vóór de verzending ervan door de Partij die de informatie of
documenten openbaar maakt; (iv) door een van de Partijen wettelijk werden ontvangen van
een derde, zonder dat deze derde zijn vertrouwelijkheidsverplichtingen heeft geschonden; of
(v) autonoom op punt werden gesteld door de Partij die de informatie of documenten ontvangt.

4.
4.1

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE VERSPREIDING EN HET GEBRUIK
De Partij die de informatie ontvangt is niet gemachtigd om (i) de Vertrouwelijke Informatie mee
te delen aan een derde, behalve indien dit schriftelijk toegelaten is; (ii) de Vertrouwelijke
Informatie op eender welke manier te gebruiken, behalve als dit gebruik kadert in de
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tenuitvoerlegging van deze Gebruiksvoorwaarden; of (iii) de Vertrouwelijke Informatie ter
beschikking te stellen van haar dochterondernemingen of elke vennootschap die ermee
verbonden is of deel uitmaakt van haar groep volgens de Belgische wetten, haar werknemers,
haar mandatarissen, haar consultants of haar leveranciers, met uitzondering van diegenen die
een vertrouwelijkheidsovereenkomst hebben ondertekend die bepalingen bevat die
vergelijkbaar zijn met die vervat in deze Gebruiksvoorwaarden en die over deze Vertrouwelijke
Informatie moeten beschikken om deze Gebruiksvoorwaarden te eerbiedigen (de ‘Gemachtigde
Bestemmelingen’).
Elke Partij is ten opzichte van de andere Partij aansprakelijk voor elke niet-naleving van de
verplichtingen vervat in deze Gebruiksvoorwaarden door een van haar Gemachtigde
Bestemmelingen. De Partij die de informatie ontvangt, zal voor de bescherming van de
Vertrouwelijke Informatie meegedeeld door de andere Partij blijk geven van een
zorgvuldigheidsniveau dat equivalent of vergelijkbaar is met het niveau dat van kracht is voor
de bescherming van haar eigen informatie, met dien verstande dat de Partij die de informatie
ontvangt minstens blijk zal moeten geven van ‘due diligence’.
Niettegenstaande elke andersluidende aanwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden kunnen de
verspreidings- en gebruiksbeperkingen vervat in onderhavige voorwaarden de Partij die de
informatie ontvangt het recht niet ontnemen of beperken (a) om producten en diensten te
ontwerpen, te ontwikkelen, te kopen, te commercialiseren, te leveren of op elke andere manier
te verwerken, en dit op autonome manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, die concurrentie
vormen voor die van de Partij die de informatie meedeelt; of (b) om personeel aan te stellen
voor welke opdracht ook.
De Partij die de informatie ontvangt, mag de Vertrouwelijke Informatie openbaar maken bij
toepassing van een geldige gerechtelijke of ministeriële beslissing, op Gebruiksvoorwaarden dat
ze de Partij die de informatie heeft meegedeeld vooraf op de hoogte brengt, vóór de
verspreiding van de informatie, en op redelijke wijze samenwerkt met deze Partij zodat ze de
kans heeft om een vertrouwelijke behandeling of elke andere vorm van bescherming te vragen.
VOORBEELDEN VAN UITDRUKKELIJK VERBODEN GEBRUIK
De gebruiker verbindt zich ertoe de Website www.healthstim.be (met inbegrip van het Materiaal
en de Diensten eventueel verkregen via de Site www.healthstim.be) niet te gebruiken:
5.1.1 Op een manier die enige wet- of reglementaire tekst schendt, met inbegrip van de
internationale verdragen; OF
5.1.2 Op een manier die op gelijk welke manier nadelig is voor de normale werking van de
Site www.healthstim.be, de servers of de netwerken die verbonden zijn met de Site; OF
5.1.3 Om een derde te controleren, te stalken of nadeel te berokkenen of de rechten van een
derde te schenden; OF
5.1.4 Om zijn identiteit te verbergen of zich te laten doorgaan voor iemand anders.
Het gebruik van dataminingtools, robots of elke andere methode voor gegevensverzameling of extractie op de Site www.healthstim.be is eveneens formeel verboden, evenals elke vorm van
computerpiraterij, zoals diefstal van paswoorden, het wijzigen van inhoud of ongeoorloofde
toegang tot de computersystemen die de Site hosten.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat, als hij zich inschrijft of de Site
www.healthstim.be om een account aan te maken of wanneer hij Healthstim via de Site
contacteert om producten of diensten te verkrijgen, Healthstim persoonlijke gegevens over hem
kan verzamelen.
Het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Site door Healthstim wordt
geregeld door het privacybeleid van Healthstim dat integraal deel uitmaakt van deze
Gebruiksvoorwaarden.
ONTBINDING
Onder voorbehoud van het artikel ‘VERMINDERDE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID’
hieronder behoudt Healthstim zich het recht voor om de inschrijving van de gebruiker en de
volledige of gedeeltelijke toegang tot de Site te allen tijde te beëindigen, te verbreken en te
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wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en dit zonder dat het hiervoor verantwoording
verschuldigd is.
De gebruiker kan eveneens te allen tijde het gebruik van de Site www.healthstim.be stopzetten.
In geval van niet-naleving van een van deze voorwaarden behoudt Healthstim zich het recht
voor om automatisch en van rechtswege de toegang tot de Site www.healthstim.be te
ontzeggen aan de gebruiker die onmiddellijk al het Materiaal dat hij voordien heeft gedownload
of afgedrukt, evenals kopieën ervan, moet vernietigen.
VERMINDERDE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De website www.healthstim.be wordt gratis aangeboden in zijn oorspronkelijke staat en met al
zijn eventuele gebreken. De gebruiker erkent volledig kennis te hebben genomen van deze
situatie en verklaart ze volledig te aanvaarden.
De gebruiker die gratis gebruik wenst te maken van de Website erkent bijgevolg alle risico's te
dragen die horen bij het gebruik van de Site.
www.healthstim.be geeft meer bepaald geen garanties voor wat de Site betreft, hetzij expliciet
of impliciet.
Healthstim garandeert meer bepaald niet dat de Website voldoet aan de verwachtingen van de
gebruiker (die het vrij staat zich te richten tot elke andere gelijkwaardige site), noch dat hij
beschikbaar, up-to-date, beveiligd en vrij van gebreken is of dat het Materiaal geen schade
berokkent aan de rechten van derden.
Healthstim garandeert evenmin dat een eventueel gebrek noodzakelijkerwijs zal worden
hersteld en biedt evenmin een garantie met betrekking tot de resultaten verkregen door het
gebruik van de Website. Healthstim wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking
tot de betrouwbaarheid van het Materiaal op de Site.
Bovendien, overwegende dat de aansprakelijkheid van Healthstim kan worden ingeroepen
ondanks de volledige afwijzing van aansprakelijkheid vermeld in het voorgaande lid en zijn
aanvaarding met kennis van zaken door de gebruiker, is volgende beperking van
aansprakelijkheid van kracht.
Healthstim zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse schade
die voortvloeit uit een gebrek of fout die verband hout met de Websites.
Bovendien is de aansprakelijkheid van Healthstim, om welke reden en voor welke schadepost
ook, in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het forfaitaire bedrag van 20EUR.
WIJZIGING EN/OF ONDERBREKING VAN WWW.HEALTHSTIM.BE
Healthstim behoudt zich het recht voor om de Website www.healthstim.be te allen tijde en
zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

10. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN AANMAAK VAN LINKS NAAR WEBSITES
10.1 De links op de Website www.healthstim.be naar websites van derden worden louter informatief
aangeboden en zonder de minste garantie. Healthstim is niet verplicht de inhoud van sites van
derden te controleren en is er niet verantwoordelijk voor. De toegang tot sites van derden valt
volledig en alleen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
10.2 Om links naar deze website te kunnen aanmaken, moet de gebruiker, over het algemeen, deze
voorwaarden en, in het bijzonder, onderstaande voorwaarden naleven:
10.2.1 De gebruiker mag een link naar om het even welk Materiaal aanmaken (inclusief de
logo’s van Healthstim), maar heeft niet het recht om het te reproduceren;
10.2.2 De gebruiker mag derden niet misleiden over de aard van zijn relatie met Healthstim.
10.2.3 De gebruiker mag niet suggereren dat Healthstim borg staat voor zijn handelingen of
de goederen of diensten die hij eventueel ter beschikking van anderen stelt.
10.2.4 De gebruiker mag geen foutieve of misleidende informatie geven over Healthstim, zijn
producten of diensten.
10.2.5 De gebruiker mag geen inhoud toevoegen die kan worden opgevat als smakeloos,
beledigend of die niet geschikt zou zijn voor alle leeftijden.
11. WAARBORGVERBINTENIS VANWEGE DE GEBRUIKER
11.1 De gebruiker verbindt zich ertoe partij te kiezen voor Healthstim en het te vergoeden voor alle
schade (met inbegrip van de erelonen van advocaten) voor elk feit waarvoor Healthstim zich
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persoonlijk moet verantwoorden en dat voortvloeit uit een schending van deze Voorwaarden
vanwege de gebruiker (of iedereen die zijn account gebruikt).
12. ALGEMEEN
12.1 Deze voorwaarden vormen de integrale, exclusieve en uiteindelijke tekst van de overeenkomst
gesloten tussen Healthstim en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Site
www.healthstim.be. Geen enkele vermeende voorafgaande overeenkomst zal kunnen worden
aangevoerd tegen Healthstim.
12.2 Deze voorwaarden en, over het algemeen, de relaties tussen Healthstimen de gebruiker worden
uitsluitend geregeld door het Belgische recht en elk geschil tussen hen is onderworpen aan de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van België, waarbij die van Brussel
overigens als enige bevoegd zijn.
12.3 Het feit dat Healthstim een bepaling of een recht in het kader van deze voorwaarden niet
afdwingt of uitoefent, zal geenszins kunnen worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring
van dit recht of deze bepaling.
12.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard door een
bevoegde rechtbank, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bepaling wordt
vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke
bepaling. De annulering van een of meer bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot de
ongeldigheid van de overige, die van kracht blijven.
12.5 De titels van de artikelen die deel uitmaken van deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om
de leesbaarheid te verbeteren en hebben geen enkele juridische waarde.
12.6 Deze voorwaarden, en alle rechten en licenties die hierin worden verleend, mogen niet worden
overgedragen door de gebruiker en zijn strikt persoonlijk.
12.7 Healthstim mag deze voorwaarden naar believen wijzigen. Healthstim zal van deze dergelijke
wijzigingen kennisgeving doen op de Site. Als de gebruiker bezwaar heeft tegen deze
wijzigingen, kan hij het gebruik van de Website www.healthstim.be beëindigen. Als hij echter
de Website www.healthstim.be blijft gebruiken na de voornoemde kennisgeving, wordt hij
geacht de wijzigingen te aanvaarden.
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Privacybeleid van Healthstim
1.

ALGEMEEN

1.1

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als
onderdeel van uw gebruik van onze website (www.healthstim.be (the “Website”)). Deze
verwerking wordt uitgevoerd door Healthstim (“Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”) in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Door het gebruik van de website, erkent u dat u dit privacybeleid aandachtig gelezen heeft en
dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid
naar eigen goeddunken regelmatig te wijzigen, te veranderen of te verbeteren. Een dergelijke
wijziging, verandering of verbetering zal via onze website worden meegedeeld. Door het
aankruisen van het vakje met de verklaring "Ik verklaar dat ik het privacybeleid volledig gelezen
en begrepen heb en er zonder voorbehoud mee heb ingestemd. Ik geef mijn toestemming om
mijn persoonsgegevens te verwerken zoals in dit privacybeleid wordt uiteengezet"., verklaart u
dat u dit privacybeleid gelezen hebt en er zonder voorbehoud mee akkoord gaat. U verklaart
dat u het (de) doeleinde(n) waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden begrijpt. U stemt
ermee in dat uw voortdurend gebruik als voortdurende instemming begrepen zal worden. U
kunt uw instemming op ieder ogenblik intrekken via een e-mail gestuurd naar het privacy-emailadresGelieve er nota van te nemen dat wij als onderdeel van de website zogenaamde
cookies of vergelijkbare technologieën kunnen gebruiken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en
bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Voor meer informatie over de manier
waarop wij cookies gebruiken kunt u ons cookiebeleid raadplegen: IN TE VULLEN).
Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op Juni 1, 2018.

1.2

1.3
1.4
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2.

WAT & WAAROM WIJ GEGEVENS VERWERKEN

2.1

Wanneer de website, gebruikt wordt, verwerken wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Zulke persoonsgegevens omvatten:
BRON

Website

TYPE


Techniesche informatie
ivm de apparaat dat u
gebruikt;
Informatie
over uw surfgedrag; Uw
contact
gegevens;
Inhoud
van
de
communicatie;
Communicatie
metagegevens
(bv:
tegenpartijn, datum en
tijd);
Alle
andere
persoonlijke
gegevens
die u ons verstrekt.




DETAILS
IP adres; MAC adres.Hoe
lang u pagina's bezoekt;
Op welke links u klikt;
Welke
pagina's
u
bezoekt;
Hoe
vaak
bezoekt u een pagina.




DOEL
verkochte producten te
sturen
om de personen te
contacteren

WETTELIJKE BASIS
Toestemming
van
de
betrokkene voor een of
meer specifieke doeleinden

Contact via telefoon



Uw contact gegevens.



om
informatie
over
producten later op te
leveren en om verkochte
producten te sturen

Toestemming
van
de
betrokkene voor een of
meer specifieke doeleinden

Contact via email



Uw contact gegevens.



om
informatie
over
producten later op te
leveren en om verkochte
producten te sturen

Toestemming
van
de
betrokkene voor een of
meer specifieke doeleinden
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2.2

2.3

In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast
de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
2.2.1 Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie,
producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of sociale
mediakanalen. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van
gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere aankondigingen van
onszelf of onze geselecteerde partners. Wij benadrukken echter dat wij uw
voorafgaande toestemming zullen vragen alvorens dit te doen.
2.2.2 Voor het uitvoeren van statistische analyses zodat wij onze website kunnen verbeteren
of voor het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten.
2.2.3 Om deze over te maken aan de financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw
financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun
wettelijke verplichtingen te voldoen.
2.2.4 Om deze te bezorgen aan de politie of gerechtelijke overheden als bewijs of indien er
gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf die door u via
uw registratie bij of het gebruik van dewebsite werden gepleegd.
2.2.5 Om een derde partij in te lichten in het kader van een mogelijke fusie met, overname
van/door of splitsing door die derde partij, zelfs indien die derde partij zich buiten de
EER bevindt.
Als en wanneer uw registratie op of het gebruik van de website kan worden beschouwd (a) als
een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht
van een derde partij, (b) als een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c)
als een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van onszelf of van onze
onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige ander
vorm van kwaadaardige code, of, (d) op welke manier dan ook, als verachtelijk, obsceen,
discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere manier ongepast of
illegaal, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op de bescherming van
de rechtmatige belangen van onszelf, onze partners of derden.

3.

NAAR WIE WIJ GEGEVENS VERZENDEN

3.1

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit
niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Wij
kunnen een beroep doen op derde verwerkers om u dewebsite aan te bieden. Wij zorgen
ervoor dat de derde verwerkers uw persoonsgegevens enkel namens ons en op schriftelijke
instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle derde verwerkers met de nodige
zorgvuldigheid worden geselecteerd en opgeleid worden om zich voldoende bewust te zijn van
de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere
organisaties, die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en
ook om de marketing, presentatie en verkoop van die producten en diensten op maat te
organiseren.

3.2

4.

WAAR WIJ GEGEVENS VERWERKEN

4.1

Wijzelf en onze derde verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens enkel in de
EER verwerken. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen
aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor
zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke
gegevens evenals alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u zou kunnen
genieten onder toepasselijk dwingend recht, verzekerd worden.

5.

HOE WIJ GEGEVENS VERWERKEN

5.1

Wij zullen ons uiterste best doen om enkel de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn
om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens
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5.2

5.3

op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen
om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt zolang als nodig is om de in dit privacybeleid
vermelde doeleinden te bereiken of tot op het moment waarop u uw toestemming voor de
verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan
impliceren dat u niet langer in staat bent om de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als
u zich bij onze website, heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u
uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of
administratief bevel ons dat zou verhinderen.
Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal evenals tegen
onopzettelijk verlies, manipulatie en vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van
onze derde verwerkers is alleen mogelijk op basis van de ‘noodzaak tot kennisneming’ en is
onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U zult echter begrijpen dat de zorg
voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die
nooit kunnen worden gegarandeerd.

6.

UW RECHTEN

6.1

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.
Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk bij ons worden ingediend met het oog op het
veroorzaken van overlast of schade voor ons, zullen echter niet behandeld worden.
U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens met betrekking tot uzelf die
onnauwkeurig zijn, kosteloos verbeterd worden. Als u zich geregistreerd heeft bij onze website,
kunt u veel van deze gegevens zelf verbeteren via uw profiel. Indien er een verzoek tot
verbetering wordt ingediend, moet u bij dit verzoek het bewijs voegen dat de gegevens
waarvan de verbetering wordt gevraagd, onjuist zijn.
U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw
persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een email gestuurd naar het privacy-e-mailadres.
U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot uzelf worden
verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid
worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er
echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden
beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of
gerechtelijke bevelen, die een dergelijke verwijdering kunnen verhinderen.
In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw
persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de
verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden,
maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u
kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met
bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking
echter onder direct marketing valt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging
te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
Als u een verzoek wilt indien om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te
oefenen, kunt u een e-mail sturen naar olafeyer@icloud.com. In dit verzoek moet duidelijk
worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de reden daarvoor indien dit vereist is.
Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande
kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt.
Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het
verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk
dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek inwilligen.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd
contact met ons opnemen via het e-mailadres olafeyer@icloud.com. Als ons antwoord u nog
steeds geen voldoening schenkt, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit.

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9
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6.10 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van
een contract en de verwerking door geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zult u het
recht hebben om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd,
algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk,
zult u het recht hebben deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere
dienstverlener.
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0.
0.

Cookiebeleid Healthstim
1.

ALGEMEEN

1.1

Dit cookiebeleid (' Cookiebeleid ') regelt het gebruik van cookies en soortgelijke
technologieën in het kader van uw gebruik van onze website ( www.healthstim.be (de
“Website”)). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Healthstim als verantwoordelijke partij,
met maatschappelijke zetel te Steijenhoflaan 17, 3130 Betekom, BELGIUM ("Onderneming",
"wij", "ons", "onze"), ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0677.652.490 in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van gegevens.

1.2

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen
en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website,
gebruikt, dan verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies
en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten hieromtrent, lees dan ons Privacybeleid
(hyperlink naar privacybeleid: IN TE VULLEN).

1.3

Door onze website te blijven gebruiken of door op "Akkoord" te klikken nadat u op
de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën,
erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u met dit beleid
akkoord gaat zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in dit Cookiebeleid, kunt u uw
cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen.

1.4

We behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen
of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen worden u via onze
website. meegedeeld. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of
vervangingen, vragen we u om een e-mail te sturen naar olafeyer@icloud.com. Als we geen
bericht van u ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, toevoegingen of
vervangingen via onze website, zijn gemeld, wordt u geacht alle wijzigingen, toevoegingen of
vervangingen te hebben aanvaard.

2.

OVER WELKE TYPES COOKIES HEEFT MEN HET?

2.1

Er bestaan verschillende soorten cookies. Sommige zijn nodig voor de goede werking van een
website, andere dienen voor de verbetering en/of voor de vereenvoudiging van het gebruik:
2.1.1 Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de sites;
2.1.2 Functionele cookies;
2.1.3 Authenticatiecookies;
2.1.4 Performancecookies;
2.1.5 Doelgroepcookies/cookies van derden.

2.2

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de sites van Healthstim. Deze
cookies verzamelen geen enkele informatie betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt
voor marketingdoeleinden en ze zijn essentieel om de sites te kunnen gebruiken van
Healthstim. Deze cookies zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste, en dit overeenkomstig
artikel 129 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (zie de
punten 3.1. en volgende van advies 04/2012 van de Groep 29, Europees onafhankelijk
adviesorgaan dat de leden groepeert van de verschillende nationale instanties voor de
bescherming van persoonsgegevens betreffende de uitzonderingen op de vereiste instemming
voor cookies. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_fr.pdf)
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2.3

Functionele cookies bieden de mogelijkheid om de verbindingsgegevens van de gebruiker
op te slaan, om de verbinding van de gebruiker met de websites van Healthstim te beveiligen,
en om rechtstreeks assistentie te bieden. Deze cookies verzamelen geen informatie betreffende
de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Ook deze cookies zijn
vrijgesteld van de instemmingsvereiste, (zie de punten 3.1. en 3.3 van het voornoemde
advies).

2.4

Authenticatiecookies bieden de gebruikers de mogelijkheid om zich te identificeren en om
toegang te hebben tot een beveiligde inhoud. Deze cookies verzamelen geen informatie
betreffende de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Ook deze cookies
zijn vrijgesteld van de instemmingsvereiste, (zie het punt 3.2 van het voornoemde advies).

2.5

De performancecookies bieden aan Healthstim de mogelijkheid om informatie in te zamelen
over de wijze waarop de gebruikers surfen op de websites van COMPANY, en om desgevallend
de websites aan te passen en te verbeteren. Healthstim kan de gebruikers die dit soort
cookies gebruiken niet identificeren, en alle gegevens die worden ingezameld door deze
cookies worden anoniem verwerkt. Deze cookies verzamelen geen informatie betreffende de
gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze cookies worden geplaatst
en gebruikt op basis van de instemming die wordt gegeven door de gebruiker.

2.6

Doelgroepcookies /cookies van derden. Het gebeurt dat Healthstim reclamecampagnes
voert, en dat met name een beroep wordt gedaan op derden die soms cookies kunnen
plaatsen (of gelijkaardige technologieën) om zodoende het succes van de campagne te
evalueren, of om een doelgerichte reclame te tonen, aangepast aan de interesses van de
gebruikers, of om het aantal views per gebruiker te beperken. De links bijvoorbeeld naar de
sociale netwerken of naar video's op Youtube zijn van derden die er desgevallend toe kunnen
gebracht worden om cookies te plaatsen op de websites van Healthstim.
Deze cookies
worden geplaatst en gebruikt op basis van de instemming die wordt gegeven door de
gebruiker.

2.7

Wanneer een gebruiker het gebruik van dit soort cookies weigert, zullen enkel de pagina's en
diensten die deze cookies niet nodig hebben, kunnen aangeboden, weergegeven en gebruikt
worden. De delen van de websites van Healthstim die technisch de mogelijkheid bieden om
inhoud van derden te integreren – en dus ook cookies van derden – zullen niet meer
toegankelijk zijn, en een bericht zal de gebruikers hiervan op de hoogte brengen.

2.8

Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen:
2.8.1 Sessiecookies en
2.8.2 Permanente cookies

2.9

Sessiecookies worden automatisch verwijderd van de harde schijf van de computer of van
het geheugen van de browser van de gebruiker wanneer hij de verbinding verbreekt en/of zijn
browser sluit.

2.10 Permanente cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de computer of in het
geheugen van de browser van de gebruiker tijdens een beperkte periode (minuten, dagen of
jaren) na het verbreken van de verbinding of het sluiten van de browser.
3.

WAT EN WAAROM WIJ VERWERKEN

3.1

Het overzicht hierna toont op gedetailleerde wijze de cookies die worden gebruikt op de
website van COMPANY en de cookies die worden gebruikt door derden.
Wanneer u onze website, bezoekt en gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken wij
vergelijkbare technologieën waarmee wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken.
Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten:

3.2
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NAAM
VOORRBEELD
IN TE VULLEN

3.3

TYPE
-

Noodzakelijk/Fun
ctionneel/Authen
tificatie/Prestatie
s
van
website/Marketin
g

BRON
Eerste
partij/Derde
partij

DUURZAAM
Sessie/Permanen
t

LEVENSDUUR
1 jaar(en)

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door
uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen is te
vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet
toestaan van cookies bij het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat sommige of alle
functies van de website niet goed werken.

Voorbeelden van FAQs:
•
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
•
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
•
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
•
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
•
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.
4.

NAAR WIE WIJ STUREN?

4.1

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar een derde partij
als dit niet vereist is om u de Services te leveren, zonder dat u hiervoor uw uitdrukkelijke
toestemming hebt gegeven .Het is mogelijk dat wij vertrouwen op derde verwerkers om u de
website te verstrekken. We zullen ervoor zorgen dat derde verwerkers uw persoonsgegevens
alleen namens ons mogen verwerken na schriftelijke instructies van ons. We garanderen dat
alle derde verwerkers met zorg worden geselecteerd en opgeleid zijn over het belang van de
veiligheid en de integriteit van uw persoonsgegevens.
We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens verzenden naar andere
organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van producten en
services, en om de marketing, weergave en verkoop van die goederen en services aan te
passen.

4.2

5.

WAAR WIJ VERWERKEN

5.1

Wij en onze derde verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens uitsluitend
verwerken in de EER. We kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens
overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen
wij zorgen voor passende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en integriteit van uw
persoonsgegevens te waarborgen en om alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens te
waarborgen die u onder de toepasselijke dwingende wetgeving zou kunnen genieten.

6.

HOE WIJ VERWERKEN

6.1

We zullen ons uiterste best doen om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn
om de doelen te bereiken die in dit Privacybeleid worden genoemd. Wij zullen uw
persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. We zullen ons
uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
2. Uw persoonsgegevens worden alleen zolang verwerkt als nodig is om de in dit Privacybeleid
vermelde doelstellingen te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor
verwerking intrekt. Houd er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan betekenen
dat u niet langer het geheel of een deel van de website. kunt gebruiken. Als u zich hebt

6.2
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6.3

7.

geregistreerd bij onze website, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw
profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of regelgevende verplichting of een rechterlijke of
administratieve maatregel ons verhindert dit te doen.
We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld
verlies, sabotage of vernietiging. Ons personeel of het personeel van onze derde verwerkers
zullen uw gegevens uitsluitend raadplegen op een ‘need-to-know’ basis en dergelijke
raadpleging is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat
veiligheid en beveiliging louter inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden
gegarandeerd.
UW RECHTEN

7.1

U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door ons worden
verwerkt en die betrekking hebben op u. Latere verzoeken om toegang die aan ons gericht zijn
en die duidelijk zijn ingediend om ons overlast of schade te berokkenen, worden niet
behandeld.
7.2
U hebt het recht om te vragen dat eventuele persoonsgegevens die niet juist zijn, gratis
worden gecorrigeerd. Als u zich hebt geregistreerd bij onze website, kunt u veel van deze
gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, dan
dient dit vergezeld te gaan van een bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor
de correctie wordt gevraagd.
7.3
U hebt het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, maar deze
intrekking heeft geen invloed op de gegevens die wij reeds via cookies of soortgelijke
technologieën hebben verzameld op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer
wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën, kunt u uw
browserinstellingen op elk gewenst moment wijzigen of uw cookies verwijderen.
7.4
Als de beoogde verwerking als direct marketing wordt aangemerkt, hebt u het recht om zich
kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.
7.5
U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden
verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het kader van de in dit Privacybeleid uiteengezette
doelstellingen of als u uw toestemming voor verwerking intrekt. U moet er echter rekening
mee houden dat een verzoek om verwijdering door ons zal worden beoordeeld aan de hand
van wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in
tegenspraak kunnen zijn met dergelijke verwijdering
7.6
In plaats van een verwijdering kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw
persoonsgegevens beperken als (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking
onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden maar u ze
nodig om uzelf te verdedigen bij gerechtelijke procedures.
7.7
Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te
oefenen, kunt u een e-mail sturen naar olafeyer@icloud.com. Een dergelijk verzoek moet
duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en moet de redenen daarvoor vermelden
als dit vereist is. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend en vergezeld gaan van een
gescande digitale kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.
7.8
We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Als het
verzoek geldig blijkt, zullen we er zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en uiterlijk dertig (30)
dagen na ontvangst van het verzoek, gevolg aan geven.
7.9
Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd
contact met ons opnemen via het e-mailadres olafeyer@icloud.com. Als u niet tevreden bent
met
ons
antwoord,
kunt
u
een
klacht
indienen
bij
de
bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit.
7.10 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of een contract en
de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt, heeft u het recht om de persoonsgegevens
over u die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en
machineleesbaar formaat en hebt u het recht, voor zover technisch mogelijk, om deze
gegevens rechtstreeks naar een andere serviceprovider te versturen.
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0.

Algemene Voorwaarden Healthstim
1.
1.1

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn
van toepassing op uw bezoek aan de website www.healthstim.be. Door het bezoeken van deze
website stemt u, de klant, stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze
Algemene Voorwaarden, alsook met onze privacy en cookie policy. De algemene voorwaarden
zijn het laatst bijgewerkt op Juni 1, 2018.

2.
2.1
•
•
•
•
•
•

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER(S)
Deze website wordt aangeboden en verzorgd door OLAF EYER (hierna: Healthstim):
Naam: OLAF EYER
Adres: Steijenhoflaan 17
VAT: BE 0677.652.490
Phone: +32 (475) 724637
Fax: n.a.
Email: olafeyer@icloud.com

•
•
•
•
•

Voor het aanbieden van betalingsdiensten in het kader van deze website doet Healthstim een
beroep op een externe betalingsdienstaanbieder, zijnde MOLLIE B.V. (hierna: Mollie of
MOLLIE):
Naam: MOLLIE B.V.
Adres: Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, The Netherlands
VAT: 30204462
Phone: +3225882186, +31208202070
Email: info@mollie.com

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
3.
3.1

MOLLIE B.V. werd als betalingsdienstaanbieder in The Netherlands geregistreerd en biedt in
België haar diensten aan onder het vrij verkeer van diensten, overeenkomstig artikel 25 van de
Richtlijn betreffende de betalingsdiensten (2007/64/EG). De Nederlandsche Bank staat in voor
het prudentieel toezicht over de betalingsdiensten geleverd door MOLLIE B.V.
De betalingsmethoden die worden geaccepteerd zijn (hierna: betalingsmethoden):
 VISA;
 MASTERCARD;
 MAESTRO;
 AMERICAN EXPRESS;
 PAYPAL;
 BANKTRANSFER.
Deze informatie wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar
aangegeven.
De taal waarin u de overeenkomst met Healthstim aangaat voor het gebruik van deze website
is het Nederlands.
De overeenkomst zal worden gearchiveerd en zal niet toegankelijk zijn.
De nietigheid van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden laat de overige bepalingen
onverlet.
PRIVACY & COOKIES
Zoals bepaald in onze privacy policy, verbindt Healthstim zich ertoe om uw persoonsgegevens
enkel te verwerken in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en overeenkomstig
met het doel waarvoor uw persoonsgegevens werden verzameld. Voor meer informatie over de
verwerking van uw persoonsgegevens, consulteer onze privacy policy op onze website.
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4.
4.1

4.2

4.3

5.
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

DUUR EN BEËINDIGING
Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Healthstim en u mogen deze
overeenkomst op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder een beroep op een
rechtbank beëindigen. Wanneer deze overeenkomst beëindigd wordt, kan u niet langer op uw
gebruikersprofiel van deze website inloggen.
Healthstim heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder enig bericht, zonder beroep op
een rechtbank en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal deze
overeenkomst te beëindigen , als uw registratie op of gebruik van onze website (a) een
schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectuele eigendomsrecht
of ander recht van een derde, (b) de veiligheid of integriteit van Healthstim, onze website, of
een derde of van het IT-systeem van Healthstim of een derde in het gedrang brengt of zou
kunnen brengen, (c) met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of
dergelijke gepaard gaat, of (d) schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch,
lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.
Healthstim behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen via een
bericht op onze website of via e-mail. U zal geacht worden om zulke wijzigingen aanvaard te
hebben, als Healthstim niet binnen de tien werkdagen na de datum van de plaatsing van het
bericht op onze website of de verzenddatum van de e-mail, van u een bericht ontvangt waarin
u zich tegen de wijziging verzet. Als u zich binnen de voormelde periode tegen de wijziging
verzet, zal elke partij het recht hebben om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen zonder een beroep op een rechtbank via bericht (bijvoorbeeld via e-mail) aan de
andere partij.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De gebruiker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op deze
website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige
rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, Healthstim rechten,
databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (hierna
‘Intellectuele Eigendomsrechten’). De gebruiker mag geen inhoud op deze website plaatsen die
een inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden.
De gebruiker verleent aan Healthstim een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve,
overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via eender welk gekend of
toekomstig medium, te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het
functioneren en de promotie van deze website tot op het moment dat de inhoud van deze
website verwijderd wordt.
Met uitzondering van de inhoud die door een gebruiker op deze website wordt geplaatst,
blijven de Intellectuele Eigendomsrechten op deze website exclusief toebehoren aan Healthstim
of aan haar licentiegevers. De reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, modificatie,
vertaling, bijwerking of gebruik voor commerciële doeleinden, geheel of gedeeltelijk op andere
wijze is uitdrukkelijk verboden.
Healthstim verleent aan de gebruiker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve,
niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken
overeenkomstig het doel van deze website.
Het kopiëren of scrapen van informatie uit deze website en opnemen in een databank is
verboden, met uitzondering van caching door uw browser.
Uitzonderingen kunnen alleen worden toegestaan op grond van de Belgische wetgeving of door
middel van een voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Healthstim.

6.
6.1

BETALING
MOLLIE B.V. treedt op als MOLLIE en zorgt voor de afwikkeling van de betalingstransacties
overeenkomstig de gekozen betaalmethode. Healthstim staat niet in voor de kosten, of de
terugbetaling daarvan ingeval van annuleringen, die worden aangerekend door MOLLIE. Al de
nuttige contactgegevens betreffende MOLLIE vindt u hierboven terug.

7.
7.1

VERKOOPVOORWAARDEN
AANKOOPPROCEDURE
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7.1.1
7.1.2

7.1.3

7.1.4

U kunt enkel aankopen kopen in onze online winkel als u een geregistreerde gebruiker
bent en bent ingelogd.
De klant selecteert de items en de hoeveelheden die op de website worden gekocht.
Na de validatie van de bestelling en de acceptatie van de voorwaarden van de
verkopers wordt de klant doorgestuurd naar de betalingsinterface waar het totale
bedrag kan worden betaald. De klant wordt eindelijk doorgestuurd naar een
bevestigingspagina die de laatste stap van de aankoopprocedure is.
Vooraleer u uw bestelling kan plaatsen en bevestigen, krijgt u een bestellingoverzicht.
Dit overzicht vermeldt o.a. het leveringsadres, de inhoud van uw winkelmandje,
namelijk de aankopen die u wenst te bestellen, de prijs (in euro (€) en inclusief BTW)
van elk aankoop, alsook de totale prijs van uw bestelling. U dient het
bestellingoverzicht zorgvuldig te controleren. Op deze manier kan u op een eenvoudige
wijze invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens de bestelling te plaatsen. Nadat u
het bestellingoverzicht zorgvuldig hebt gecontroleerd, kan u uw bestelling plaatsen
door te klikken op de knop “Bestel en betaal”. Het klikken op deze knop betekent dat u
het bestellingoverzicht heeft gecontroleerd en ermee akkoord gaat om een bindende
bestelling te plaatsen en een verplichting aangaat om deze te betalen. Uw bestelling
wordt dan definitief doorgestuurd naar onze winkel.
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst en bevestigd, en uiterlijk bij de levering van de
aankopen, zal het bestellingoverzicht per e-mail worden bevestigd. Deze
bestelbevestiging vermeldt ook de voorziene leveringsdatum. Het e-mailadres bedoeld
in deze clausule is hetgeen dat gekoppeld is aan uw account. Van zodra u van ons
deze bevestiging heeft ontvangen, is het contract bindend en zullen wij uw bestelling
verwerken. Van zodra uw bestelling door ons is verwerkt en verzonden naar het door u
opgegeven leveringsadres, ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail.

7.2

SLUITEN VAN HET CONTRACT
7.2.1 Het contract wordt gesloten in de volgende taal: Nederlands.
7.2.2 Elke bestelling via onze online winkel dient te worden bevestigd door Healthstim. De
koopovereenkomst tussen u en Healthstim komt pas tot stand op het moment van
deze aankoopbevestiging.
7.2.3 De aankopen vermeld op de aankoopbevestiging zijn het onderwerp van de
koopovereenkomst tussen u en Healthstim, dewelke zal worden gearchiveerd door
Healthstim.

7.3

PRIJS EN BETALING
7.3.1 De prijs van elk aankoop wordt vermeld op de betreffende productpagina, maar ook in
het overzicht vooraleer u uw bestelling plaatst en bevestigt. Als blijkt dat dat de prijs
incorrect is, krijgt u de mogelijkheid om de aankopen te bestellen tegen de correcte
prijs, of uw bestelling te annuleren. Als u niet reageert, wordt uw bestelling
automatisch geannuleerd.
7.3.2 De prijzen van de aankopen zijn in euro (€) en inclusief btw. De verzendkosten zijn
inbegrepen in de prijs.
7.3.3 Healthstim behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder verwittiging de
prijzen van aankopen te wijzigen, met uitzondering van bestellingen die reeds
bevestigd zijn. Promoties en kortingen zijn beperkt tot de vermelde data en de
aankopen in onze online winkel.
7.3.4 De betalingen worden verricht via de MOLLIE en de vermeldde betaalmethood(en). U
kan er in bepaalde gevallen ook voor kiezen om per overschrijving te betalen, voor of
na de levering. Deze optie is mogelijks niet beschikbaar voor alle aankopen uit onze
online winkel. Wij behouden ons het recht voor om administratiekosten aan te rekenen
per herinneringsbrief. Voor elke laattijdige betaling zal u ons van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet
verschuldigd zijn op het bedrag dat niet is betaald op de vervaldag, te rekenen vanaf
de vervaldag. De invorderingskosten zijn voor rekening van de debiteur.
7.3.5 Uw factuur zal op papier worden meegestuurd met de verzonden aankopen en ook per
e-mail opgestuurd.
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7.3.6

De aankopen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en,
desgevallend, de verzendkosten.

7.4

BESCHIKBAARHEID
7.4.1 Het toevoegen van een aankoop aan uw winkelmandje betekent niet dat het aankoop
voor u is gereserveerd. Het is mogelijk dat het aankoop niet meer beschikbaar is
tussen het moment dat u een aankoop in uw winkelmandje plaatst en het moment dat
u uw bestelling wenst te plaatsen.
7.4.2 Healthstim behoudt zich het recht voor om op elk moment een aankoop uit de online
winkel te verwijderen. Als blijkt dat het aankoop niet meer beschikbaar is, zal uw
bestelling worden geannuleerd.
7.4.3 Indien de bestelde aankopen zijn uitgeput in onze stock kunnen wij niet gedwongen
worden om de bestelde artikelen ergens anders in te kopen. Wij aanvaarden immers
niet het inkooprisico.

7.5

PRODUCTINFORMATIE
7.5.1 Met betrekking tot de aankopen uit onze online winkel, kan u de volgende informatie,
de belangrijkste kenmerken van het aankoop, raadplegen op de desbetreffende
productpagina: beschrijving van producten, gebruiksinstructies, videos, maat, gewicht,
fotos, prijzen.
7.5.2 Onze online winkel tracht steeds aankopen zo waarheidsgetrouw weer te geven, maar
houd er rekening mee dat aankopen soms kunnen afwijken van de foto, bijvoorbeeld
op vlak van kleur of grootte. Raadpleeg steeds de specificaties van het aankoop
voordat u uw bestelling plaatst.

7.6

LEVERING
7.6.1 De aankopen zullen verzonden worden naar het leveringsadres dat u heeft opgegeven
bij het plaatsen van uw bestelling. In het overzicht vooraleer u uw bestelling plaatst
kunt u het opgegeven adres controleren en bevestigen.
7.6.2 De gewone leveringstermijn bedraagt 2 week(en), onder voorbehoud van mogelijks
afwijkende leveringstermijnen. Dit is een standaard levering en betekent dat wij alles in
het werk zullen stellen opdat u 2 week(en) na de bevestiging van uw bestelling in het
bezit zou zijn van de bestelde aankopen. Indien de aankopen niet binnen deze
leveringstermijn in uw bezit zouden zijn, dan dient u onverwijld met ons contact op te
nemen om een aanvullende termijn af te spreken die passend is gezien de
omstandigheden. Als wij de aankopen niet leveren binnen de aanvullende termijn,
heeft u het recht om de overeenkomst te beëindigen. U heeft evenwel het recht om de
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder te verzoeken om een aanvullende
termijn, als u ons uiterlijk vóór de sluiting van de overeenkomst per schrijven in kennis
stelt dat de levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. U dient er
rekening mee te houden dat de gewone leveringstermijn niet toepasselijk is als u heeft
gekozen voor voorafbetaling per overschrijving.
7.6.3 Afwijkende leveringstermijnen: de leveringstermijn kan afwijken op zaterdagen,
zondagen of wettelijke feestdagen. Deze dagen tellen niet mee in de berekening van
de leveringstermijn. De leveringstermijn kan uitzonderlijk afwijken op andere dagen.
Wij zullen u hierover informeren op onze website.
7.6.4 Onze verbintenis tot levering van de aankopen kan in uitzonderlijke omstandigheden
van overmacht worden opgeschort. In dat geval zullen wij u onverwijld informeren. Als
overmacht wordt o.a. beschouwd: de laattijdige of foutieve levering van de stock door
onze leverancier(s) indien de laattijdige levering door onze leverancier(s) niet te wijten
is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons.
7.6.5 Wij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering die
worden veroorzaakt door andere uitzonderlijke omstandigheden van overmacht, door
het toedoen van de vervoerder(s) of zijn onderaannemer(s), of door het toedoen van
andere derden.
U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u of een door u aangewezen derde aanwezig is op
de voorziene leveringsdatum (vermeld op de bestelbevestiging) op het leveringsadres. Deze door u
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aangewezen derde dient gerechtigd te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Van zodra u of
een door u aangewezen derde de aankopen fysiek in ontvangst neemt, gaat het risico van verlies of
beschadiging over op u. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor uw tekortkoming aan dit
artikel. Als de bestelling niet in ontvangst kan worden genomen door u of een door u aangewezen
derde op de voorziene leveringsdatum door uw tekortkoming, zal de volgende procedure gevolgd
worden: later opnieuw proberen te leveren. Als u kiest voor voorafbetaling per overschrijving, dan
kunnen wij wachten met het verzenden van de aankopen tot wij de totale prijs hebben ontvangen.
Gelieve er in dit geval rekening mee te houden dat de gewone leveringstermijn niet van toepassing is
.
7.7
HERROEPINGSRECHT
Uitzondering(en). Er zijn geen uitzonderingen op het herroepingsrecht op onze online winkel van
toepassing. U geniet dus uw herroepingsrecht bij elke aankoop van aankopen via onze online winkel
volgens de hierna bepaalde voorwaarden.
7.7.1 Informatie omtrent herroepingsrecht
7.7.1.1 U heeft het recht om de overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een
aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden na
de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste
aankoop fysiek in bezit krijgt, of na de dag waarop de dienstenovereenkomst wordt
gesloten.
7.7.1.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op
de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan u doen per
email.
7.7.1.3 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw
uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.
7.7.2 Gevolgen van herroeping
7.7.2.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge
van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de
hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
7.7.2.2 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie
heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen
kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
7.7.2.3 Wij kunnen wachten met terugbetaling tot wij de aankopen hebben teruggekregen, of tot u
heeft aangetoond dat u de aankopen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.
7.7.2.4 U dient de aankopen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons
terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de aankopen terugstuurt voordat
de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugsturen van aankopen naar
de online winkel zullen door ons gedragen worden. U dient hiervoor de instructies op onze
website nauwgezet op te volgen.
7.7.2.5 Teruggestuurde aankopen dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen de staat op het
moment van ontvangst. Gebruikte of beschadigde aankopen kunnen niet worden
teruggestuurd.
7.7.2.6 Het terugsturen van aankopen dient te gebeuren in de originele verpakking, of een
verpakking van dezelfde kwaliteit om de aankopen te beschermen. Een aankoop mag enkel
uit de verpakking worden gehaald om het te kunnen inspecteren, zoals u dat in een fysieke
winkel zou kunnen doen.
7.7.2.7 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
van het gebruik van de aankopen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van de goederen vast te stellen.
7.7.3 Modelformulier. Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in
te vullen en ons terug te sturen:
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Post adres: n.a./n.v.t./n.a.
E-mail: olafeyer@icloud.com

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen herroep/herroepen (*):
— besteld op / ontvangen op (*)
— uw naam / namen:
— Uw adres:
— Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
7.8

ANNULEREN EN RUILEN
7.8.1 Uw bestelling en betalingsverplichting is definitief wanneer de bestelling door ons is
bevestigd. Indien u uw bestelling wenst te annuleren, dient u contact op te nemen met
onze klantendienst.
7.9
TERUGBETALINGEN
7.9.1 Bij beëindiging van de overeenkomst of het uitoefenen van het herroepingsrecht, zal
elke terugbetaling worden gedaan uiterlijk binnen 30 dagen op het rekeningnummer
waarmee u de betaling heeft verricht bij aankoop van de aankopen. Voor betalingen
per overschrijving voor of na de levering, zal de terugbetaling worden gedaan op de
rekening van waaruit de betaling is gebeurd. Indien u middels kredietkaart heeft
betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw kredietkaart-rekening Indien u via Paypal
heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal-rekening.
7.10 DEFECTE ITEMS
7.10.1 U wordt eraan herinnerd dat u de wettelijke garantie geniet voor de conformiteit van
de goederen.
7.10.2 Als u een defect aankoop ontvangt, dan dient u ons zo snel mogelijk te contacteren
zodat wij een oplossing kunnen aanbieden.
7.11 KLACHTEN
7.11.1 Klachten met betrekking tot uw aankoop kan u richten aan:
•
Naam: OLAF EYER
•
Adres: Steijenhoflaan 17, Steijenhoflaan 17, 3130, BELGIUM
•
Phone: +32 (475) 724637
•
Fax: n.a.
•
Email: olafeyer@icloud.com
8.
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5
8.6

OVERIGE BEPALINGEN
U waarborgt gerechtigd te zijn om deze overeenkomst te sluiten. Wanneer u namens een
rechtspersoon optreedt, waarborgt u dat u over de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheden
beschikt om deze overeenkomst aan te gaan.
Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde raadpleegbaar zijn op de website van
Healthstim met een hyperlink die ernaar verwijst onderaan op de webpagina en zullen u tevens
uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst per e-mail worden bezorgd in pdf-formaat. Om
het pdf-document te openen, zal u Adobe Reader nodig hebben, dat u gratis kan downloaden
op www.adobe.be, of een gelijkaardig pdf-lezer. Het e-mailadres bedoeld in deze clausule is
hetgeen dat gekoppeld is aan uw account.
Healthstim mag deze overeenkomst of gelijk welke van zijn rechten en verplichtingen onder
deze overeenkomst zonder uw toestemming geheel of gedeeltelijk overdragen aan gelijk welke
derde, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.
De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve
geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online
bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform
voor onlinegeschillenbeslechting via deze URL: http://ec.europa.eu/odr/.
De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980)
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn
verklaard, zal dit de geldigheid van de andere bedingen onverlet laten.
19

9.
9.1
9.2

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst
door het Belgisch recht, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht op grond
waarvan het recht van een ander land toepasselijk zou zijn.
Behalve in het geval dat een andere rechtbank op grond van dwingend recht territoriaal
bevoegd zou zijn, zal elk geschil in verband met deze Algemene Voorwaarden, Healthstim of
uw gebruik van deze website uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken die gelegen zijn
in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van Healthstim.
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